TRAINING
GESPREKSLEIDING
TRAINT

Maak gesprekken interessant en interactief
Leidt u met enige regelmaat vergaderingen, discussies,
brainstorms of workshops? Zoekt u een constructieve
reflectie op uw rol als dagvoorzitter? Of wilt u leren
hoe u een groepsgesprek effectief leidt? Meldt u zich dan
nu aan voor een training gespreksleiding van &MAES.
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De verschillende stijlen van gespreksleiding
herkennen en gebruiken.
Uw rol als gespreksleider te definiëren.
Effectieve presentatietechnieken.
Hoe u zich inhoudelijk goed voorbereidt
op een bijeenkomst.
Gesprekstechnieken.
Omgaan met lastige groepsdynamiek.
De vuistregels voor een sterk programma.
Hoe u interactie teweegbrengt in een groep.
Diverse werkvormen toe te passen.

DOELGROEP
Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen
die gespreksleider wil worden of met enige
regelmaat als gespreksleider optreedt en op zoek
is naar een constructieve reflectie.

UW TRAINERS
De adviseurs van &MAES hebben jarenlange
praktijkervaring met journalistiek en publicitaire
strategie in een breed spectrum van het publieke
domein. De adviseurs hebben allen een werkzame
achtergrond in publieke organisaties, de politiek,
de journalistiek en het bedrijfsleven.
De ruime ervaring van &MAES wordt direct
toegepast in de training. Hierdoor weten
de trainers theoretische begrippen altijd te
illustreren met een herkenbaar praktijkvoorbeeld.
De adviseurs van &MAES staan klaar om van
u een vaardig gespreksleider te maken.

INTRODUCTIE
Een goede gespreksleider maakt bijeenkomsten
interessanter en interactief. Modereren is een vak.
Het vraagt om oprechte inhoudelijke betrokkenheid,
journalistieke scherpte en gevoel voor sfeer van
de bijeenkomst.
Een gespreksleider vervult een evenzo bescheiden
als belangrijke en veelzijdige rol. De gespreksleider
is tegelijkertijd regisseur van de inhoudelijke
discussie, procesbegeleider, ziet toe op sfeer en
humor en is vertegenwoordiger van de organisatie.
Dat vereist sterke gesprekstechnieken, een goede
presentatie en een sociale antenne. Ook moet de
gespreksleider diverse werkvormen kunnen inzetten
om een groepsproces op gang te brengen.
Tijdens de training van &MAES leert u hoe u
een gesprek effectief leidt. Van voorbereiding en
programmering tot uw rol op het podium.
De cursus daagt u uit met praktische oefeningen,
video-coaching, direct toepasbare vaardigheden en
persoonlijke feedback. Na het volgen van de
training bent u in staat om bijeenkomsten vanuit
de inhoud met gevoel voor het publiek te leiden.

DOEL
Het doel van de training is om deelnemers
vaardigheden en kennis bij te brengen die zij nodig
hebben om succesvol als gespreksleider op te treden.
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Adviseert bij politieke en publicitaire strategieën.
Traint in het omgaan met politiek en journalistiek.
Leidt en organiseert: van expertmeeting tot
internationale conferentie.
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